
إن احلمد هللا حنمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه اهللا فال  الشيخ :

(( ك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مضل له و من يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شري

(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون ))

خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهللا الذي تساؤلون به واألرحام إن اهللا كان 

يها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم (( يا أ عليكم رقيبا ))

أما بعد ، فإن خري الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد  ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز وفوزا عظيما ))

لة يف النار ، قبل أن صلى اهللا وعلى آله وسلم وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضال

نقدم إليكم ما ييسره اهللا يل من ارجتال كلمة حول الدعوة اليت بعث اهللا تبارك وتعاىل ا حممدا صلى اهللا عليه 

وعلى آله وسلم أرى لزاما علّي أن أذكر بأدب من آداب االس العلمية اليت أخل ا مجاهري الناس وفيهم بعض 

ري من االس تعقد حلقة علمية واسعة كما كان األمر حينما دخلنا يف هذا املكان طلبة العلم فإنّنا جند يف كث

املبارك إن شاء اهللا تعاىل حيث كان املفروض أن الناس جيلسون على أطراف هذا املكان الوسيع ال بأس من 

مع والتكتل لكي ال اجللوس مثل هذه اجللسة يف غري اجللسة العلمية أما اجللسة العلمية فأدا االنضمام والتج

يكون املسلمون اتمعون لطلب العلم بعيدين بأجسامهم بعضهم عن بعض ألن الظاهر عنوان الباطن كما جاء 

يف أحاديث كثرية عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من هذه األحاديث اليت تتعلق بأدب اجللوس يف طلب العلم 

( ما لي أراكم ه فرأى الناس متفرقني حلقات حلقات فقال هلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل يوما مسجد

أي متفرقني واحلديث هذا يف صحيح مسلم فلفت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم نظر اجلالسني يف  عزين )

  . ...املسجد النبوي يومئذ أن ال تتعّدد حلقام وأن يوحدوا احللقة العلمية وأن جيتمع بعضهم إىل بعض بل 
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و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته , لقد اهتم النيب صلى اهللا عليه و آله وسلم بتجميع الّناس  الشيخ :

وحّذرهم من أن يتفرقوا يف أجسامهم وأجسادهم حىت ولو كانوا يف العراء أو الصحراء فقد روى اإلمام أمحد يف 

هللا تعاىل عنه قال كنا إذا سافرنا مع النيب صّلى اهللا عليه وسلم تفرّقنا مسنده من حديث أيب ثعلبة اخلشين رضي ا

ليسوا يف جلسة علمية وإمنا يف سفرة  ( إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان )يف الّشعاب والوديان فقال لنا يوما 

ليه الصالة والسالم يف الربية كانوا يتفرقون كل ينتحي ناحية من أشجار ظليلة أو واد رطب أو حنو ذلك فأنكر ع

( فكنا بعد ، قال أبو ثعلبة رضي اهللا تعاىل عنه  ( إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان )ذلك التفرق وقال 

استجابوا هللا وللرسول حينما دعاهم فكانوا  ذلك إذا نزلنا واديا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا )



كانوا جيتمعون ما السر يف اهتمام النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف   ال يتفرقون يف منازهلم وهم قوم سفر مسافرون

جتميع الناس وأن ال يسمح هلم أن ال يتفرقوا يف أبدام حىت يف الصحراء ما هو السر ؟ سبق مين آنفا اإلشارة إىل 

إىل البيان  ذلك ولكن اإلشارة يف كثري من األحيان ال تغين عن صريح العبارة بل صريح العبارة حتتاح أحيانا

  . ...والشرح والتوضيح فال بد يل من شيء من هذا قلت آنفا ألن 

الظاهر عنوان الباطن أي إن املسلمني إذا تفرقوا يف ظواهرهم كان ذلك سببا ومدعاة ألن يتفرقوا يف  الشيخ :

 يدخل فيها إال بعد قلوم وهذا ما كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يصرح به حينما كان يقوم إىل الصالة وال

أن يأمر بتسوية الصفوف كما هو معلوم لدى اجلميع ولكن القليل من الناس الذين أوال يعلمون ماذا كان النيب 

( لتسّوّن صلى اهللا عليه  وآله وسلم يقول للناس حينما يأمرهم بتسوية الصفوف كان يقول عليه الصالة والسالم 

وهذا احلديث مع األسف الشديد من سنة النيب صلى اهللا عليه وآله   )صفوفكم أو ليخالفن اهللا بين وجوهكم 

وسلم العملية من ناحية والقولية من ناحية أخرى ذلك ألنه كان يسوي الصفوف وحيضهم على االعتناء بالتسوية 

خالفن اهللا ( لتسّوّن صفوفكم أو ليوحيذرهم من املخالفة وينبئهم بأن هذه خمالفة تكون سببا للتفريق بني قلوم 

، حنن نرى اليوم أّن أكثر أئمة املساجد ال أستثين منهم أئمة املسجد احلرام واملسجد النبوي  بين وجوهكم )

فضال عن غريها من املساجد كلهم قد أخّلوا باالهتمام بتسوية الصفوف وحتذير الناس من املخالفة يف تسويتها 

نا ويسارا وانتهى األمر أما النيب ص�ل اهللا عليه وآله وسلم أما فال تكاد تسمع منهم أحسنهم من يقول استووا ميمي

أصحابه اخللفاء الراشدين من بعده فقد كانوا يهتمون اهتماما بالغا جدا جدا فال يكّرب أحدهم تكبرية اإلحرام إال 

وسلم وكذلك بعد أن يطمئّن أن الناس استجابوا لألمر بتسوية الصفوف من جهة وأّن النيب صلى اهللا عليه وآله 

أصحابه من بعده كانوا ال يكتفون فقط بكلمة استووا استووا وال أن يقول فقط هلذا تقدم وهلذا تأخر وإمنا كان 

يقدم عليه السالم وأصحابه الكرام بني يدي ذلك املرغبات واملنشطات ألن يستجيب الناس لدعوة الرسول عليه 

( كان يقول عليه الصالة والسالم   ( لتسوون صفوفكم ) السالم لتسوية الصف باإلضافة إىل احلديث السابق

( سووا صفوفكم ،  ( من حسن الصالة )ويف رواية  سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصالة )

روايتان صحيحتان وأمره صلى اهللا عليه وآله  ( من تمام الصالة )أو  فإن تسوية الصفوف من حسن الصالة )

(( هذا الشيء واجب تطبيقه وتنفيذه ألن  اهللا عز وجل قال يف حق نبيه عليه السالم  وسلم بالشيء يقتضي أن

(( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم ، وقال  ومن يطع الرسول فقد أطاع اهللا ))

العلمي خارج الصالة  ، هلذا ينبغي االهتمام بأن يستوي الناس يف الصالة وأن يتقاربوا يف الس عذاب أليم ))

استجابة ألمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ويف بعض هذه األوامر تعليل ذلك بأن إصالح الظواهر سبب 



شرعي إلصالح البواطن وقد ذكر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هذا املعىن يف بعض األحاديث الصحيحة اليت 

القليل من العلماء من يذكركم باحلكمة اليت جاء ذكرها أو اإلشارة  ال بد أنكم كثريا ما مسعتموها ولكين أعتقد أن

( إن الحالل بين والحرام بين إليها يف احلديث الذي مسعتموه دائما أال وهو قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم 

 وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أال وإنّ 

هنا  لكّل ملك حمى أال وإّن حمى اهللا محارمه أال إن ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه أال )

( أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي الشاهد 

نيب صلى اهللا عليه وآله ، فإذا صالح القلب فيه صالح البدن وهذه من أسرار الشريعة اليت نبه عليها ال القلب )

وسلم يف هذا احلديث ألنه يشري يف هذا احلديث ويف األحاديث األخرى أن ظاهر اجلسد مرتيط بباطنه أال وهو 

القلب والقلب أيضا مرتبط بظاهر البدن فكأن هناك حركة دائمة مستمرة تشبه ما كنا وال نزال نسمعه وأم 

باحلركة الدائمة ، احلركة الدائمة أوجدها اهللا تبارك وتعاىل يف هذا حياولون أن يصلوا إىل اكتشاف ما يسمونه 

اإلنسان الذي صوره وأحسن صوره ، تلك احلركة هي إذا أصلحت قلبك لزم منه صالح بدنك وإذا أصلحت 

جسدك لزم منه صالح قلبك فإذا ال يقولّن أحد كما نسمع ذلك يف كثري من األحيان من بعض الشباب الذين 

تربية إسالمية وأخلوا بكثري من األركان الشرعية كالصالة مثال إذا قيل هلم يا أخي أال تصل يقول لك  مل يربوا

العربة مبا يف القلب العربة مبا يف القلب كأنه يقول أو كأنه يتصور أنه من املمكن أن يكون القلب صاحلا وصحيحا 

اطل متام البطالن فال بد أن نالحظ هذه احلقيقة وسليما أما اجلسد فال يتجاوب مع األحكام الشرعية هذا أمر ب

أال وهي ارتباط الظاهر بالباطن وأن صالح أحدمها ال يعين إال صالح اآلخر وأن فساد أحدمها ال يعين إال فساد 

اآلخر إذا من هنا نفهم ملاذا كان النيب صلى اهللا عليه و آله وسلم يأمر الناس بأن جيتمعوا وأن يتضاموا يف جملس 

لم ألن هذا التضامن الظاهري البدين يؤثر يف تضامن القلوب والتحابب الذي ال بد أن يكون متحققا يف قلب  الع

كل مسلم كما جاء يف كثري من األحاديث من احلظ على احلب يف اهللا والتزاور يف اهللا مما هو معلوم لديكم 

لم أال يكّربوا احللقة العلمية وإمنا يصّغروها ما والقصد أنين أردت اإلشارة إىل هذه السنة اليت ينبغي على طالب الع

استطاعوا إىل ذلك سبيال فيكون بعضهم قريبا إىل بعض ويكون مجيعا قريبني أيضا من هذا الشخص الذي يتوّىل 

(( تعليمهم وتوجيههم إىل ما ينفعهم يف دنياهم ويف آخرم بعد هذه الكلمة أريد أن أذكر كما قال تعاىل 

  . المؤمنين ))والذكرى تنفع 

كل مسلم يعلم أن اإلسالم بين على أصلني ال ثالث هلما أال و هو كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى ... الشيخ :

اهللا عليه وآله وسلم هذه حقيقة ال خيتلف فيها اثنان وال ينتطح فيها عنزان كما كانوا يقولون يف قدمي الزمان 



ل مسلم فلماذا اختلف املسلمون قدميا وحديثا وكلهم يقول أشهد أن وحينئذ إذا كانت هذه حقيقة يعين يعرفها ك

ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وال يتم إميان مسلم إال اتني الشهادتني بالكلمة الطيبة ال إله إال اهللا 

دنيا قبل اآلخرة أن وبالشهادة للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة ولكن هل يكفي لينجو املسلم يف ال

يقول هذ الكلمة الطيبة والشهادة الثانية بلسانه وملا يفقه بعد ما معىن ال إله إال اهللا وما لوازمها وال يدري أيضا ما  

لوازم قوله وأشهد أن حممدا رسول اهللا ؟ جيب أن أن نقف عند هذه النقطة  وأكرر التنبيه كل املسلمني يقولون ال 

سول اهللا فإنه فرض أن أحدا يأىب فهو ليس من اإلسالم بسبيل وإذا األمر كذلك فما هو السر إله إال اهللا حممد ر 

ما هو السبب فيما وقع قدميا وال يزال يقع حديثا من االختالف الذي أخرب اهللا عز وجل عنه إخبارا جممال 

شاء ربك لجعل الناس أمة (( ولو وفصله النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف بعض أحاديثه تفصيال قال تعاىل 

(( ، خرب اهللا ال ميكن أن يتأخر ومن أصدق من اهللا قيال ،   واحدة وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك ))

(( وال يزالون مختلفين إال من ، هذا خرب من اهللا يف كتابه جممل  وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك ))

يف احلديث الذي أيضا ال بد أنكم مسعتموه أو قرأمتوه كثريا وكثريا أال  ، تفصيل هذه اآلية الكرمية رحم ربك ))

  وهو قوله عليه الصالة والسالم .

( تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي  ... الشيخ :

قال  (( وال يزالون مختلفين ))ّصل إذا هذا احلديث يف على ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة )

(( إالّ ستختلفون إىل ثالث وسبعني فرقة مث بني عليه الصالة والسالم ما أشار ربنا يف االستثناء يف اآلية السابقة 

( كلها في النار إال واحدة قالوا من هي يارسول من هؤالء املرحومني ؟ قال يف متام احلديث  من رحم رّبك ))

( الفرقة الناجية هي التي ويف رواية األخرى وهي مفسرة ومبينة للرواية األوىل قال  لجماعة )اهللا ؟ قال هي ا

، إذا قد أعطانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم صفة الفرقة الناجية اليت  تكون على ما أنا عليه وأصحابي )

في بأن يقول ال إله إال اهللا حممد رسول هي واحدة من ثالث وسبعني فرقة ومعىن هذا أن املسلم ال ينبغي أن يكت

اهللا ألن هذه األمة اليت ستقول هذه الكلمة الطيبة ستفرتق إىل ثالث وسبعني فرقة ، كلها يف النار إال فرقة واحدة 

فإذا على املسلم أن يكون حريصا كل احلرص أن يعرف صفة هذه الفرقة عقيدا أن يعرف عقيدا أن يعرف 

كها , تعاملها بعضها مع بعض تعاملها مع خصومها مع أعدائها وهكذا ,من أين ميكن فقهها أن يعرف سلو 

للمسلم أن يصل إىل معرفة هذه األمور املتعلقة بالفرقة الناجية ؟ هذه هي النقطة اليت أريد أن أدندن حوهلا وأن 

سالم ال إله إال اهللا ولكن أفّصل الكالم فيها بعض التفصيل ، ذلك ألننا قلنا أن ال خالف بني املسلمني أن اإل

الواقع يشهد أن أقل املسلمني هم الذين حيرصون ليعرفوا أنفسهم هل هم من الفرقة الناجية أم ال  ؟ كيف ميكن 



معرفة الفرقة الناجية ؟ لعلنا نعلم مجيعا بعضنا يعلم يقينا لكن لعلنا مجيعا حنن احلاضرين نعلم اآلية التالية قال 

(( وأنزلنا ،  (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ))لى اهللا عليه وآله وسلم تعاىل خماطبا نبيه ص

اآلية األوىل يقول  (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافطون ))أي القرآن الكرمي حيث قال تعاىل  إليك الذكر ))

ا لتتلوه فقط على الناس ؟ ال بد من أين يتلوه يا حممد هذا الذكر القرآن ملاذ (( وأنزلنا إليك ))ربنا عز وجل فيها 

ولو مل يتله عليه السالم ما عرفناه وال ما وصل إلينا ولكن هل واجبه عليه الصالة والسالم قاصر على أن يتلو 

القرآن فقط على الناس و أن يتعلموه منه كما وقع أم هناك واجب آخر أمره ربنا عز وجل بأن يقوم به ؟ اجلواب 

، ففي هذه اآلية ما ميكن اإلشارة إليه ،  (( وأنزلنا إليك الذكر لتبّين للناس ما نّزل إليهم ))قال  نعم ، حيث

بكلمتني اثنتني أو بلفظني األول يف هذه اآلية مبني أال وهو القرآن ويف هذه اآلية مبني أال وهو الرسول عليه 

الرسول املبّني هو حديثه وهو سّنته إذا ال سبيل لكي نكون الصالة والسالم  ، فالقرآن املبّني هو كالم اهللا وكالم 

على معرفة مبا كانت عليه الفرقة الناجية إال بالّلجأ إىل سنة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهذه أيضا حقيقة ال 

ة على ذلك خيتلف فيها أحد من املسلمني إطالقا أي أن القرآن توّىل الرسول عليه السالم بيانه ومن وأضح األمثل

أننا نصلي يف كل يوم مخس صلوات ال جند يف القرآن الكرمي مخس صلوات يفهمه عامة املسلمني كما يفهمون 

اليوم يصلون يف مخس أوقات مخس صلوات ، كذلك ال جند يف القرآن الكرمي تفاصيل الركعات الصبح ركعتان 

ت بأا ثالث ركعات من أين عرفنا هذه الظهر والعصر والعشاء أربع واملغرب امتازت عن كل هذه الصلوا

التفاصيل ؟ من املبني و هو الرسول عليه الصالة والسالم بيانه إذا يف سنته صلى اهللا عليه وآله وسلم سنته كما 

يذكر علماء احلديث تنقسم إىل ثالثة أقسام قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم وفعله وتقريره , قوله وفعله وتقريره , 

(( اهللا عليه وآله وسلم معلوم كل ما جرى على لسانه عليه الصالة والسالم مما يتعلق بذلك البيان  قوله صلى

فهذا هو قوله كما جاء يف حديث عبد اهللا بن عمرو بن  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ))

ابن عمرو هذا رضي اهللا تعاىل عنه  العاص رضي اهللا تعاىل عنهما أنه كان يف جملس فيه خليط من املشركني وكان

من بني كل الصحابة أحرصهم على الكتابة أن يكتب ما يسمع من النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حرصا منه 

على حفظه فأورد املشركون يف ذلك الس عليه إشكاال قالوا له أنت تكتب عن رسول اهللا ما يتكلم به يف حالة 

عقول أن تكتب عنه ما يتكلم به يف حالة الرضا أما وأن تكتب أيضا ما يقوله يف الرضا والغضب كأم يقولون م

هذا الغضب أنكروا عليه هذا احلرص الشديد على الكتابة كأنه دخل يف نفسه شبهة فسارع إىل النيب صلى اهللا 

صبعه إىل فمه وقال له علي وآله وسلم وذكر له ما قال له املشركون فما كان منه عليه الصالة والسالم إال أن رفع أ

، هذا من السنة قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم  ( اكتب فو الذي نفس محمد بيده ال يخرج منه إال حقا )



القسم الثاين فعله فكل ما فعله صّلى اهللا عليه وآله وسلم ففيه اهلدى والنور على تفصيل ال جمال اآلن لذكره يأيت 

عال من غريه مث سكت عنه وأقرّه فهذا دخل يف السنة اليت ينبغي حنن أن القسم الثالث ما رآه عليه السالم ف

نتمّسك ا ال نفّرق بني قوله وبني فعله وبني تقريره ، يأيت هنا بعد هذا البيان للسنة بيان لشيء جاء ذكره يف 

ن تتذكروا معي قوله حديث الفرقة الناجية ,اآلن الوضع الطبيعي واحلمد هللا اجلو طيب ، قال عليه السالم وأرجو أ

أي ما  ( ما أنا عليه )، مل يقتصر على قوله على قوله  ( ما أنا عليه وأصحابي )ملا سئل عن الفرقة الناجية  قال 

هو عليه من السنة القولية والفعلية والتقريرية ، أضاف إىل ذلك وأصحايب إذا ال نستطيع أن نغض الطرف عما  

يه وآله وسلم ملاذا ؟ إذا تأّملتم يف القسم الثالث من سّنته عليه السالم و كان عليه أصحاب النيب صلى اهللا عل

هو أن يرى غريه يعمل عمال ويأيت فعال مث يقره صار هذا الشيء من السنة من الذي كان يعمل هذ العمل ؟ هو 

ف سنة النيب غريه عليه السالم هو أصحابه إذا ال يستطيع املسلم أن يعيش حياة إسالمية صحيحة إال بأن يعر 

صلى اهللا عليه وسلم ويعرف ما كان عليه أصحابه ومن هنا تعرفون معي أمهية ما جاء يف حديث العرباض بن 

سارية رضي اهللا تعاىل عنه الذي قال فيه وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب 

( أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن وّلي عليكم عبد وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول اهللا أوصنا قال 

(( وال اربطوا اآلن بني هذا القول وبني اآلية السابقى  حبشي و إنه من يعش منكم فسيرى اختالفا كثيرا )

( وإنه من يعش منكم فسيرى اختالفا كثيرا فعليكم قال عليه السالم  يزالون مختلفين إال من رّحم رّبك ))

( وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم مث عطف عليها وقال  بستنتي )

 ( وكل ضاللة في النار )ويف احلديث اآلخر  ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة )

فت نظرنا إىل هكذا جتدون األحاديث تتجاوب بعضها مع بعض ويأخذ بعضها برقاب بعض وكلها وجمموعها يل

أّن من كان يريد حّقا أن يكون من الفرقة الناجية فعليه أن يعرف ليس فقط سنة الرسول عليه السالم بل وما كان 

عليه أصحابه الكرام هذه النقطة األخرية أكثر املسلمني اليوم عنها غافلون كلهم يقولون سنة رسول اهللا وكلهم 

ا خيتلفون يف تطبيق هذه السنة ألم خيتلفون يف كثرة التعرف عليها علما يدعون إىل اتباع سنة رسول اهللا وإن كانو 

أكثر ال ينتبهون إىل ما جاء يف  (( ولكّن أكثر الّناس ال يعلمون ))أو قلة التعرف عليها ولكن كما قال تعاىل 

لنيب صّلى اهللا حديث الفرقة الناجية ويف حديث العرباض بن سارية من األمر أيضا بشيء آخر إضايف على سنة ا

عليه وآله وسلم وهي سّنة الّصحابة وخباّصة اخللفاء الراشدين منهم .هل القرآن الكرمي الذي أحصى كل شيء مما 

يتعلق بأصول الدين وقواعده هل يف القرآن الكرمي ولو عبارة واحدة تشري إىل هذا املعىن الذي ملمته ومجعته لكم 

(( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع م قال تعاىل من أحاديث عديدة وعديدة ؟ اجلواب، نع



نالحظ هنا مالحظة هامة جدا جدا جدا ،  غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ))

وهي أن اهللا عز وجل كان بإمكانه وهو احلكيم العليم القدير أن يقول مثال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني 

(( ويتبع غير له اهلدى نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا أي دون أن يعطف على مشاققة الرسول قوله 

(( ويتبع غير سبيل كان اهللا على ذلك قديرا فلماذا إذا ؟ ما احلكمة من عطفه عز وجل قوله   سبيل المؤمنين ))

(( ك من األحاديث اليت أوردناها لكم أظن عرفتم السر يف ذل (( ومن يشاقق الرسول ))على  المؤمنين ))

السر أّن هؤالء املؤمنني األّولني هم الذين نقلوا إلينا ما مسعوه من الّرسول عليه  ويتبع غير سبيل المؤمنين ))

الّسالم من فمه غّضا طريّا و وجدوه مطبقا يف عهده عليه الصالة والسالم تطبيقا عمليا فهم يستطيعون أن 

 على نبّيه من كتابه و ما نطق به هو نبّيه عليه الّسالم بلفظه هم يستطيعون أن يفهموا ذلك يفهموا ما أنزل اهللا

( الشاهد يرى ما ال يرى أحسن من كل من يأيت من بعدهم كيف ال واألمر كما قال عليه الصالة والسالم 

يف اللغة تطلق ويراد الكف  فاليد (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ))،  خذوا مثال قال تعاىل  الغائب )

(( وتطلق ويراد مع الكف الذراع وتطلق ويراد ا الذراع مع العضد ترى كيف بنا أن نفهم اليد يف هذه اآلية 

كيف   (( فتيمموا صعيدا طّيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ))كما أن هناك يف آية التيمم   فاقطعوا أيديهما ))

(( هناك أو مبعىن أوسع ؟ إذا مل نعد إىل املبني املشار إليه يف اآلية األوىل نفهم األيدي هنا أنفهمها كما هي 

اختلفنا واضطربنا ذلك ألن القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ))

لنيب صلى اهللا عليه وسلم ما و اليد هلا هذه املعاين عديدة لكننا حينما نعود إىل الصحابة وجندهم ينقلون أن ا

قطع يد السارق من عند املنكب وال قطعها من عند املرفق وإمنا قطعها من عند الرسغ كذلك ملا نعود وأرجو 

االنتباه ملا أقول إىل األحاديث الصححية وهذه اللفظة الصحيحة ال بد يل من أن أتطرق هلا قريبا إن شاء اهللا وإذا 

ة اليت نقلها لنا أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من قوله وفعله فيما يتعلق بآية رجعنا إىل األحاديث الصحيح

لوجدناهم أم رأوا الرسول وإذا رجعنا إىل األحاديث الصحيحة  (( فامسحوا بوجوهكم و أيديكم ))التيمم 

(( فامسحوا بوجوهكم  اليت نقلها لنا أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من قوله وفعله فيما يتعلق بآية التيمم

وليس  ( التيّمم ضربة واحدة )لوجدناهم أّم رأوا الّرسول يسمح بكّفيه ومسعوا من الرسول يقول  وأيدكم ))

ضريتني وميسح ما كفيه ووجهه ، إذا ال نستطيع إطالقا أن نستغين عن سبيل املؤمنني ألن هؤالء املؤمنون هم 

من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وفهموا هذه الشريعة فهما صحيحا فال الذين نقلوا إلينا شريعة اهللا مطبقة 

( وقال  ( أكرموا أصحابي )وقال  ( خير الناس قرني )جرم أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم أثىن عليهم فقال 

مد أحدهم و أحسنوا إلى أصحابي فو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ 



فإذا على كل من كان يريد أن يكون من الفرقة الناجية أن ال يقنع فقط أن يعرف القرآن والسنة  ... ال نصيفه )

فقط فهو إن قنع وإن استطاع أن يصل إىل فهم الكتاب والسنة فقط ولو ذا الّتفقيط فسيخسر أن يكون من 

يه الصالة والسالم ، إذا ميكننا أن نلّخص اآلن ما مضى من الفرقة الناجية أن يكون على ما كان عليه أصحابه عل

  . ...الكالم مفّصال مشروحا لنبين على هذه اخلالصة حبثا جديدا 

ال بد لكل مسلم بعد أن يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا أن يعلم أن طريق معرفة ما   ... الشيخ :

ة وبعبارة أخرى السلف الصاحل ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كان عليه رسول اهللا هي السنة وهي الصحاب

، فالبد من أن يتعرف املسلم على  ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )يف احلديث املتواتر 

 ما كان عليه أصحابه صلى اهللا عليه وآله وسلم وإال ضل ضالال بعيدا من حيث إنه حيسب أنه حيسن صنعا ،

الشيء اجلديد اآلن الذي أريد أن أتوسع فيه قليال هو ما هو الطريق ملعرفة ما كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم من قول وفعل وتقرير وما ورثه أصحابه عليه السالم منه من اهلدي أو اهلدى والنور ما هو الطريق ؟ لو 

فاجلواب واحلمد هللا ميسر مذلل هو القرآن الكرمي ليس لدينا  سألنا سائل ما هو الطريق ملعرفة كالم اهللا عز وجل ؟ 

(( إنا نحن نزلنا الذكر كتاب تعهد اهللا عز وجل حبفظه إال هذا القرآن الكرمي كما قال يف اآلية السابقة الذكر 

وال فاهللا عز وجل تعهد حبفظ هذا الكالم اإلهلي أال هو القرآن مل يتعهد حبفظ التوارة  وإنا له لحافظون ))

اإلجنيل وال صحف إبراهيم وموسى ذلك ألن حكمته اقتضت أن تكون هذه الشرائع السابقة متهيدا للّشريعة 

اإلسالمية اليت ال شريعة بعدها فكان من احلكمة البالغة أن يتعّهد ربّنا عّز وجّل حبفظ هذا القرآن الكرمي إذا 

لكرمي , ولكن السؤال املهم جدا جدا ، ما هو السبيل جواب السؤال كيف الطريق ملعرفة كالم اهللا ؟ هو القرآن ا

ملعرفة سنة الرسول عليه السالم وما كان عليه أصحابه الكرام هنا البحث املهّم جدا جدا ، هو ما يسمى عند 

علم احلديث  " واهللا أكرب اهللا أكرب "علماء املسلمني كافة بعلم احلديث وعلم اآلثار علم احلديث وعلم اآلثار 

علمني اثنني  أحدمها يعرف بعلم مصطلح احلديث واآلخر علم اجلرح والتعديل علم مصطلح احلديث  يتضمن

عبارة عن قواعد علمية مجعها علماء احلديث مع مرور الزمن ودونوها وصنفوها وذللوها وبينوها للّناس حىت 

لم اجلرح والتعديل يدور حول يتمكنوا من متييز الصحيح من الضعيف من احلديث , متام هذا هو العلم الثاين ع

معرفة تراجم األلوف املؤلّفة من رّواة احلديث و السنة لعلكم مجيعا تعرفون شيئا يعرف عند علماء احلديث 

باإلسناد , اإلسناد عو عبارة عن السلسلة من الرجال يأخذ بعضهم عن بعض يبدأ الصحايب ينقل عن النيب صّلى 

لصحايب تابع التابعي عن التابعي ، وهكذا دواليك حىت دّونت هذه األحاديث اهللا عليه وآله وسلم التابعي عن ا

ذه األسانيد يف كتب السنة املعروفة واليت عددها ما شاء اهللا جتاوز األلوف املؤلفة كان أشهرها هي الكتب الستة 



عدون األلوف املؤلفة كل وهي املتداولة اليوم على أيدي علماء السنة هذا اإلسناد مركب من رجال هؤالء الرجال ي

رجل منهم له ترمجة يف كتب اجلرح التعديل يبينون مىت كان هذا الراوي ومىت ولد مىت عاش ومن هم شيوخه ومن 

هم تالمذته اآلخذون عنه وهكذا يضاف إىل ذلك هل هو ثقة ؟ هل هو عدل ؟ هل هو فاسق ؟ هل هو حافظ 

يضا مذكورة يف هذا العلم علم اجلرح والتعديل وكلكم يف ؟ هل هو سّيء احلفظ ؟ كل هذه االوصاف وغريها أ

ظين يعرف بأن األحاديث املوجودة يف بطون الكتب واملتداولة على ألسنة الناس فيها ما صح وفيها ما مل يصح 

إذا إذا أردنا أن نعرف ما كان عليه الرسول صّلى اهللا عليه وعلى آله وسّلم وما كان عليه أصحابه الكرام فال 

ص من التعرف على هاذين العلمني ودراستهما دراسة واسعة جدا مصطلح احلديث واجلرح والتعديل فمن مجع منا

بني هذين العلمني يتمكن من متييز الصحيح من الضعيف فأين حنن اليوم من هذا العلم الذي ميكننا من معرفة 

فنكون بعيدين بعدا بعيدا كثريا أو قليال الصحيح من الضعيف هذه املعرفة هي اليت تربطنا بالفرقة الناجية وإال 

على حسب العلم واجلهل ذا العلم احلديث وعلم اجلرح والتعديل إذا عرفتم هذه احلقيقة فاخلالف الذي وقع 

قدميا بني الفرق اإلسالمية والذي ال يزال مستمرا  إىل هذا اليوم من أعظم أسبابه هو انصراف ال أقول عامة 

صراف خاصة املسلمني عن دراسة هذا العلم وعن إشاعته و عن تقدمي مثراته إىل كافة املسلمني بل أقول ان

 (( قل  هذه سبيلي أدعو إلى اهللا على بصيرة  ))املسلمني ليكونوا كما قال رب العاملني يف القرآن الكرمي 

اء سخرهم اهللا عز باختصار علم احلديث هناك سبب آخر  كان هذا قدميا كان قبل أن يتوفر جلمع السنة علم...

وجل خلدمة اإلسالم خبدمة سنة النيب عليه الصالة والسالم أما اليوم فهذا السبب قد زال وبقى سبب إمهال 

دراسة هذ العلم أما السبب الذي قد زال فيجب أن تعرفوه جيدا ألنه يرتتب من وراء ذلك أن تعرفوا سبب 

سائل الفقهية . أنتم تعلمون مجيعا إن شاء اهللا بأن النيب اختالف علماء املسلمني قدميا حىت اليوم يف بعض امل

صلى اهللا عليه وسلم كان له أحوال حينما يتكلم تارة يتكلم يف املسجد وعلى حسب الناس عدد الناس 

املوجودين يف املسجد يكون احلافظون حلديثه تارة يكون هناك يف املسجد بعض األصحاب فيتحدث فيحفظون 

خرون فهم ال يعلمون ما حتدث به الرسول يف ذلك الس الذي مل يكن حوله إال أفراد منه أما األصحاب اآل

قليلون كذلك كان يسافر فمن كان معه من املسافرين أخذوا منه من العلم ما فات املقيمني يف املدينة أو يف مكة 

ويف استحضارها يف ذهنه من  أو إىل آخره و هكذا الصور تتعّدد وباستطاعة كل واحد منكم أن يتفنن يف تعدادها

ذلك مثال أنه كان يعيش يف داره مع أهله مع أزواجه مع أحفاده فكان جيري بينه عليه السالم وبني أهله من 

الكالم الذي هو حديث ال يعلمه أصحابه إطالقا الذين هم خارج الدار ليس عندهم علم إمنا أهله نساءه هم 

نستطيع أن نتصور فردا من أفراد الصحابة أحاط علما بكل أحاديث  الذين يعلمون ما جرى يف الدار فإذا ال



الرسول عليه السالم  هذا أمر مستحيل ألنه ال ميكن أن يكون فرد هو ظل الرسول عليه السالم حيثما ذهب 

حيثما حضر , حيثما جلس , حيثما سافر يكون معه هذا أمر مستحيل واملقصود من هذا الكالم كله وهو 

سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم و قد عرفنا أا قوله وفعله وتقريره كانت متفرقة بني أصحابه ، فهل  بدهي جدا أن

وجد شخص يف ذلك الزمان يستطيع أن يّتصل مع كل فرد من أفراد الرسول عليه السالم  وجيمع منهم ما مسعوه 

أمر مستحيل وخباصة إذا تذكرمت الفتوحات وما شاهدوه منه عليه السالم هذا تصوره يغنيكم عن أن تقولوا أّن هذا 

اإلسالمية اليت اقتضت أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يتفرقون يف البالد فالذين كانوا يف مكة كانوا يف 

املدينة كانوا يف الطائف كانوا يف اليمن شرقوا وغربوا وتفرقوا يف البالد يف سبيل إعالء كلمة اهللا عز وجل وكما 

شاء اهللا الفتوح السالمية وصلت شرقا إىل الصني وغربا إىل إسبانيا اليت كانت تعرف يومئذ باألندلس  تعلمون ما

هل كان ميكن يومئذ لشخص أن يق ؤالء الصحابة  الذين تفرقوا يف البالد يف سبيل اجلهاد هذا أمر أيضا 

ن بعض التابعني كانوا وقد حرصوا مستحيل ولكن بدأت نواة كمحاولة أوىل جلمع ما عند بعض هؤالء األفراد م

على أن يتصلوا ببعض الصحابة و الذي سن هلؤالء التابعني سنة اجلمع من خمتلف الصحابة على ما يتيسر هلم 

هو أبو هريرة رضي اهللا عنه , أبو هريرة هو احلافظ الذي ميكن أن يستحق هذا اللفظ من بني أصحاب الرسول 

أسلم إال قبل و فاته عليه السالم بنحو سنتني ونصف مع ذلك كان أكثر عليه الّصالة والسالم مع أنه ما 

أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثا ملاذا ؟ هو حيدثنا عن نفسه يقول كنت أقنع شبع بطين بلقيمات مث 

بعد ذلك أجلس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآخذ احلديث منه ويضيف إىل ذلك إىل أن أصحابه عليه 

(( ال تلهيهم لسالم مشغولني بالصفق يف األسواق مشغولني بالتجارة لكن هم الذين مدحهم رب العاملني بقوله ا

، لكن أبو هريرة تفّرد عنهم بأنه كان زاهدا وكان يكتفي بلقيمات  تجارة وال بيع عن ذكر اهللا  وإقام الصالة ))

عرف أنه تأخر إسالمه فأراد أن يعّوض على نفسه ما فاته مث سائر الوقت مع الرسول عليه الّصالة والّسالم وكأنّه 

من الّصحبة الطويلة اليت حظي ا أمثال أبو بكر وعمر والّسابقون األولون من الصحابة ولذلك أعرض عن الدنيا  

كلها وأقبل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشيء الثاين مما جعله حافظ الصحابة أن النيب صلى اهللا عليه 

فكان السابق لذلك أبو هريرة فبسط  ( من يبسط ثوبه ثم يحفظ كل ما يسمعه مني )وسلم قال يف ذات يوم 

ثوبه مث طواه قال أبو هريرة فما نسيت بعد ذلك شيئا مسعته من النيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم هذا السبب الثاين 

فقط كان يروح عند الصحابة أبو بكر وعمر والسبب الثالث وهو الشاهد ما كان يقنع بأن يسمع من الرسول 

وغريه وغريه ويلتقط منه ما كان حفظه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو الذي سن للتابعني وملن 

بعدهم مجع األحاديث من خمتلف الرواة ولذلك يالحظ الدارس حلديث أيب هريرة أنه جيد أحاديثه تنقسم إىل 



رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أكثرها يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه قسمني يف بعضها يقول مسعت 

وسلم وهذا من دقته وأمانته ، فيما كان مسعه منه عليه السالم مسعت رسول اهللا وفيما مسعه من غريه ما يقول 

إسالمه وما مسعه  مسعت من رسول اهللا وإمنا يقول قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم ، السبب هو أنه تأخر

من الرسول كان قليال فأراد أن يستدرك ما فاته أن يتصل مع أصحابه القدامى فجمع منهم فكان ذه األسباب 

الثالثة أكثر أصحاب الرسول عليه السالم حديثا ولذلك اآلن املشتغلون بعلم احلديث وبكتب احلديث جيدون 

السبق األعلى يف العدد ويف الكمية خذوا مثال مثاال واضحا أحاديث أيب هريرة يف كل كتاب من كتب السنة هلا 

جدا مسند اإلمام أمحد ستة جملدات الد الثاين منه نصفه هو أليب هريرة من الستة جملدات فيها أحاديث 

الصحابة كلهم اللي لإلمام أمحد استطاع بالطريقة اليت أشرت إليها االتصال مع الناس ومجع األحاديث فكان 

يب هريرة يف مسند اإلمام أمحد أخذ نصف الد الثاين أي واحد من اثنا عشر فبارك اهللا عز وجل أليب مسند أ

هريرة هلذه األسباب ومنها اليت ا يتمكن املسلم من أن جيمع أكرب كمية ممكنة من السنة بسبب تفرق الصحابة 

الصحايب من هذا الصحايب فلو اقتصر على أوال مث التابعني تفرقت السنة ولكن بدأ التابعون جيمعون من هذا 

أحاديث صحايب واحد لكانت الكمية قليلة لكنه ضم إليها أحاديث الصحايب الثاين والثالث على حسب ما 

يتيّسر له مث جاء دور أتباع التابعني فاّتسعت دائرة اجلمع مث جاء دور أتباع أتباع التابعني وفيهم األئمة الستة 

مام البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه فهؤالء بسبب سفرهم إىل أصحاب الكتب الستة اإل

البالد اليت كان الصحابة األولون افتتحوها مث تبعهم التابعون وهكذا بسبب هذا االنتقال توفر لكل منهم ما شاء 

مجع احلديث إىل أكثر بالد الدنيا اهللا من السنة الكثرية كان أكثرهم اإلمام أمحد رمحه اهللا ألنه سافر يف سبيل 

يومئذ وقد شهد له باحلفظ اإلمام الشافعي علما أن اإلمام الشافعي من شيوخ اإلمام أمحد يف احلديث والتفسري 

والفقه ، اإلمام الشافعي من شيوخ اإلمام أمحد لكن اإلمام أمحد امتاز على علماء عصره بأن تفرغ كأيب هريرة 

وزخرفها طاف يف البالد واتصل مع رواة احلديث فجمع األلوف املؤلفة من السنة شهد له  متاما فلم يعبأ بالدنيا

" أنت أعلم الشيخ يقول لتلميذه  " أنت أعلم باحلديث مين "بذلك شيخه اإلمام الشافعي فقال له يا أمحد 

ميا أو مصريا أو أو باحلديث مين فإذا جاءك احلديث صحيحا فأخربين به أو أعلمين به سواء كان حجازيا أو شا

يشري إىل أن اإلمام أمحد طاف وسافر إىل هذه البالد و مجع من السنة ما مل يتمكن إمامه الشافعي  إىل آخره "

أن جيمعها ولذلك قال له أنت أعلم باحلديث مين الشاهد من هذا الكالم كله أن من أسباب اختالف العلماء 

الشافعي وأمحد هو هذا الذي أقول لكم أّن الّسّنة كانت تفرقت بتفرق األربعة األئمة األربعة أبو حنيفة ومالك و 

محلتها من الصحابة مث التابعني وبعد ذلك جاء دور األئمة األربعة هؤالء ألن أّوهلم كما تعلمون أبو حنيفة رمحه 



ص يف الفقه ومل اهللا فهو تويف سنة مائة ومخسني هجرية فهو يعترب من التابعني الصغار لكنه رمحه اهللا كان ختص

خيرج من الكوفة إالحاجا أو معتمرا فكان حديثه قليال جاء من بعده اإلمام مالك حيث ولد اإلمام مالك يف 

السنة اليت مات فيها أبو حنيفة وأقام يف دار اهلجرة املدينة املنورة واملدينة املنورة كما هو واقعها اليوم باعتبار أا 

جاج فيكون هناك العلماء كثريون ولذلك كان حديث مالك وهو أيضا مل مطروقة ومقصودة من العمار واحل

يسافر ومل خيرج جلمع احلديث كان حديثه أكثر من أيب حنيفة مث جاء دور اإلمام الثالث وهو اإلمام الشافعي فهو 

ملجأ ملختلف أقام رمحه اهللا يف بغداد وبغداد كانت عاصمة اخللفاء العباسّيني كما تعلمون فكانت أيضا موؤال و 

العلماء فحصل من العلم والسنة ما شاء اهللا مث سافر من بغداد إىل مصر ومن هنا حّصل ماّدة جديدة من العلم 

وخاصة علم احلديث ففاق اإلمامني األولني اإلمام أبا حنيفة واإلمام مالك بسبب أنه أقام شطرا كبريا من حياته 

مث يف آخر حياته قضاها يف مصر فاجتمع له من احلديث مامل جيتمع يف بغداد باإلضافة إىل أنه كان حيج ويعتمر 

لإلمامني األولني فجاء اإلمام الفقيه الرابع وهو أمحد بن حنبل ففاق ليس فقط األئمة الثالثة فاق مجاهري من 

يث علماء احلديث لكثرة اإلحاطة للسنة فكان أحفظهم للسنة وأعلم من أكثر من كثري من علماء احلديث باحلد

هلذا السبب كان العامل مثل أيب حنيفة يسئل عن مسألة فينظر فيما ما عنده من كتاب اهللا ومن حديث رسول اهللا 

( إذا حكم الحاكم فيفيت على ما عنده فإن مل جيد اجتهد واالجتهاد ضروري ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

كما تفهمون من هذا احلديث االجتهاد معرض   ولكن فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد )

للصواب معرض للخطأ فقد يسئل أحد األئمة اآلخرين نفس السؤال فيجيب جبواب مما عنده من مادة احلديث 

اليت مل حيصل عليها اإلمام الذي أفىت باالجتهاد من عنده فإذا عرفتم هذه احلقيقة التارخيية املتعلقة بطريقة مجع 

(( وال راب من أذهانكم ألن هؤالء األئمة ليش اختلفوا واالختالف ذكرنا آنفا قوله تعاىل احلديث زال االضط

، وهم بال شك مرمحون فلماذا اختلفوا ؟ معذورون ألم مل يتمكنوا يومئذ  يزالون مختلفين إال من رحم ربك ))

هود األئمة الذين مضوا وقضوا من مجع السنة فأما اليوم فلسنا معذورين والسبب أننا اليوم نستطيع أن جنمع ج

حيام يف كل العصور جنمع بتشرتي ثروم اليت ال تقدر بثمن بدراهم معدودة وهو كتاب مسند أمحد ست 

جملدات حياته العلمية ضمنها فيه أنت ممكن ختصص من حياتك سنة فقط بالكثري فتحّصل على علم اإلمام 

 وهو التطواف يف البالد والسفر إليها ولكن علة الناس اليوم هو أمحد ما حصله يف السنني وباجلهد الكبري الكثري

الزهد يف علم احلديث واإلعراض عن دراسة احلديث والقناعة بأن أي حديث وجدناه يف أي كتاب مثل ما أنا 

داخل البدوي خوش حديث ، لكن أنت تعرف أن أحاديث الرسول عليه السالم فيها الصحيح وفيها الضعيف 

يه السالم كان اهللا عز وجل قد نبأه سلفا بأن الناس سيكذبون عليه ويكذبون عليه حىت يف عهده والرسول عل



( من كذب علّي متعمدا فليتبوء عليه السالم يف قيد حياته وجد من كذب عليه فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم 

نهم ولكي يتجاوبوا معه وال ، كيف كان هذا ؟ رجل أحب امرأة فذهب إىل أهلها خيطبها م مقعده من النار )

يردوه قال هلم أنا رسول رسول اهللا إليكم يأمركم بأن تزوجوين فتاتكم استغرب الناس ويل الفتاة مثل هذا األمر 

، معقول أن  (( وإنك لعلى خلق عظيم ))ألم يعلمون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كما وصفه رب العاملني 

نا وهم ما بيعرفوه مش معقول إذا ممكن يكون وحي أو شيء إذا نبعث إىل رسول الرسول يبعث هلم أمر زوجوا فال

( ال أدركوا الرجل فإن لقيتموه فحرقوه بالنار وما اهللا فلما جاؤوا إليه وقالوا يا رسول اهللا أنت أرسلت فالنا قال 

(  من  سبب قوله عليه السالم  وفعال ملا حلقوا به وجدوا آفة حية لدغته وكان موته فيها هذا  أرى أنكم تدركونه )

( إنه سيكذب علّي فمن كذب ، وقد قال عليه الصالة والسالم  كذب علّي متعمدا فليتبوء مقعده من النار )

إىل آخره وجاءت أحاديث أخرى لكي ال يغرت املسلم أنا واهللا ما بتعمد الكذب عليه فيستهون رواية  علّي  )

( من ه السالم دون أن يتثبت من صحته فقال عليه الصالة والسالم احلديث ونسبة احلديث إىل الرسول علي

،  من حدث حبديث وهو يظن أنه كذب على رسول  حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين )

اهللا فهو أحد الكذابني فلكي تعرف أّن هذا احلديث مكذوب على الرسول أم ال ؟ ما هو الطريق ؟ طريق من 

هلما كاألحكام الشرعية لتعرف أنه هذا حالل وأن هذا حرام  ما هو الطريق ؟ طريق من طريقني طريقني ال ثالث 

إما أن تطلب العلم لتصبح عاملا فتعرف من كتاب اهللا ومن حديث رسول اهللا احلالل واحلرام وإما أن تكون من 

ر إن كنتم ال تعلمون فإما أن تكون عامة الناس حينئذ يتوجه إليك قوله تعاىل يف القرآن الكرمي فاسئلوا أهل الذك

،   (( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ))عاملا فاستفت نفسك وإما أن تكون غري عامل فاستفت عاملك 

كل علم له رجال سواء كان هذا العلم شرعيا أو كان دنيويا أي إنسان اآلن يريد أن يبين دارا ما يركب رأسه لكن 

ماري البناء وهكذا بده يعاجل نفسه بده يعاجل املريض ما بيجي هو ويعمل طبيب وإمنا يسأل املهندس بيجيب املع

يروح عند الطبب والطبيب خمتص إىل آخره ، العلم الشرعي بقسميه احلديثي والفقهي أوىل أن يعىن املسلمون ذه 

فما هو طريق  ال تعلمون )) (( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتمالقاعدة اليت وضعها رب العاملني يف اآلية السابقة 

معرفة احلالل واحلرام ؟ قلنا إما أنت عامل فاسئل علمك وأما لست بعامل فاسئل الفقهاء ما هو طريق معرفة 

(( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم احلديث الصحيح من الضعيف ؟ إن كنت عاملا فاسئل علمك إن كنت غري عامل 

احلديث حىت يف هذا اجلانب األخري ما يستحقه من االهتمام الفقه  الناس اليوم مل يعطوا علم ال تعلمون ))

أكثرهم يهمتون بدينهم أن يعرفوا احلرام واحلالل ولذلك الناس يف هذه الزاوية ال يزالون خبري لكن نادر جدا جدا 

أم ال  من يهتم مبعرفة احلديث الذي يسمعه أو احلديث الذي يقرأه أن يسأل أهل العلم أن هذا احلديث صحيح



مبجرد أن يسمع أو يقرأ يقف عندما مسع أو قرأ وال يتذكر الوعيد احملذر عن رواية األحاديث إال بعد تبني صحتها 

"  كمل من هنا إذا هنا ال بد أيضا من خالصة بعد تلك اخلالصة ، فأقول ليكون املسلمون من الفرقة الناجية   

على السنة وعلى ما كان عليه الصحابة فال سبيل إىل ذلك إال  ليكون املسلم يا أستاذ كمل من هنا على السنة "

مبعرفة علم احلديث فعلم احلديث هو الذي يعرفك ما كان يقوله عليه السالم وما يفعله وما كان يقره وعلم 

احلديث هو الذي يدلك على ما كان عليه أصحابه صّلى اهللا عليه وسّلم من اهلدي من العلم من األخالق 

حنو ذلك فأنا أنصح كل املسلمني بعاّمة أن يهتّموا إذا بعلم احلديث والتثّبت فيما يقرأون وفيما والسلوك و 

يسمعون وأنصح خاصتهم أن يعنوا بدراسة علم احلديث حىت يذيعوا يف الناس األحاديث الصحيحة ألن هذه 

يكونوا منها ثانيا وإال كانوا على  األحاديث الصحيحة فقط هي اليت توصلهم إىل أن يعرفوا أوال الفرقة الناجية وأن

خطر عظيم وذا القدر كفاية ال سيما وأرى أّن بعض العيون قد بدأ الّنعاس يداعبها ويف جتربيت أن نفتح باب 

األسئلة قد يوجد شيء من احلركة ومن اليقظة والربكة إن شاء اهللا فمن كان عنده مالحظة من كان عنده سؤال 

نه من الّنهج العلمي اّلذي جيب على املسلمني خاّصتهم وعاّمتهم أن يسلكوه  فيؤثر يتعلق مبا سبق طرحه وبيا

ويقّدم السؤال املتعلق مبا مضى وإذا كان ال يوجد أي سؤال يتعلق مبا مضى فنحن نتقبل أي سؤال آخر يتعلق 

نت املقدم وإن كان ال بالتفقه يف الدين فاآلن ترفع يد هنا ويد هنا فأسأل سؤالك حول املوضوع فإن كان نعم فأ

  نسأل هنا .

  نعم بارك اهللا فيك . السائل :

  تفضل . الشيخ :

  بالنسبة للرافضة ينكرون أبا هريرة ملاذا يا شيخ ؟ السائل :

  ألنه قصم ظهورهم بكثروة حديثه رضي اهللا عنه . الشيخ :

  نعم . الشيخ :

  . ...بداية  السائل :

  عفوا سؤالك حول املوضوع ؟ الشيخ :

  نعم ، نعم . ائل :الس

  تفضل . الشيخ :

بداية يعين الشكر اجلزيل لفضيلتكم وقد ورد يف بداية احلديث أن فضيلتكم قال كل أمر للرسول يعين  السائل :

  الوجوب فأين املندوب ؟



  عفوا أنا ما قلت يعين الوجوب ! الشيخ :

  هذا ما مسعت ! كما أن فضيلتكم قال السائل :

  كل أمر يفيد الوجوب وال عامل يقول إن فعل الرسول للوجوب !  حنن مل نقل أن الشيخ :

السؤال الثاين نعتذر عن سوء االستماع ابتداء ، صالح الظواهر سبب شرعي إلصالح البواطن وعلمنا  السائل :

من سادتنا وكربائنا يف العلم أن السبب ينتج املسبب قطعا كزوال الشمس أو غروا سبب يف وجود الصالة فهل 

الح الظاهر يوجد قطعا إصالح الباطن إذا كان هذا سببا شرعيا فما بال عبد اهللا بن أيب بن سلول كان ممن إص

  صلح ظاهرهم ولكنه كان منافقا وشكرا ؟

نعم آه لكل قاعدة شواذ ألنك وأنت السائل ال تستطيع أن تقول ألنه إذا صلح قلب املسلم ال يصلح  الشيخ :

ّور أنه إذا صلح قلبه ال ميكن أن يصلح ظاهره أليس كذلك ؟ حىت أمضي يف  ظاهره ال ميكن ملسلم أن يتص

  كالمي وأعيد ما أقول ال ميكن ملسلم أن يتصور أن قلبه صاحل ومع ذلك يظل ظاهره طاحلا هل يتصور هذا ؟

  . ...احلقيقة أن السؤال كان  السائل :

  أنا عارف سؤالك . الشيخ :

  إصالح الظاهر ؟ السائل :

  ال امسح يل بارك اهللا فيك أنا أريد أن أمهد لإلجابة عن سؤالك . الشيخ :

  تفضل . السائل :

لكن هذا التمهيد قام على توجيه سؤال ألنه هذا ألفهم سؤالك السابق أريد أن أفهم جوابك عن هذا  الشيخ :

ا وليس صاحلا السؤال هل تتصور  وأنت مسلم مثلي قلب رجل مسلم خملص مؤمن باهللا ورسوله يبقى ظاهره طاحل

  هل تتصور هذا ؟

  ال أتصور . السائل :

ال تظن ، آه أحسنت ، ال تظن ال تتصور اآلن نعود لإلجابة عن سؤالك املنافق الكبري الذي ضربت به  الشيخ :

  املثل هل كان قلبه صاحلا اجلواب ال .

  قطعا ال . السائل :

لظاهر والظاهر متعلق بالباطن ما قلت البدأ يكون من قطعا ال ، أنا حينما قلت القلب الباطن متعلق با الشيخ :

فيبدو يل واهللا أعلم أن سؤالك كان قائما أنه إذا صلح ظاهر إنسان مثال  ...الظاهر حىت يرد سؤالك آه ، تفضل 

إنسان يلبس مجيل وطيب وطيب وما شابه ذلك إىل آخره وقلبه خراب يباب فهذا يدخل يف قلبه صالحا ال هذا 



  . ...أقوله وال أتصور مسلم يقوله  ما قلت ولن


